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KRYSTYN MATWIJOWSKI

PRACE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE
Z ZAKRESU DZIEJOW SL.I\SKA W OKRESIE 25-LECIA
W "minionym cwiercwieczu na wszystkich kierunkach (archeologii,
etnografii, filozofii, historii, historii sztuki, pedagogice i psychologii)
wchodzqcych obecnie w sklad Wydzialu Flozoficzno-Historycznego
(uprzednio Humanistycznego - w!qczona byla bowiem don filologia)
Uniwersytetu Wroclawskiego obroniono 139 prac doktorskich. Na naj
silniejszym kierunku historii przedlozono 74 rozprawy, z nich dziejom
Slqska poswiElconych by!o 47 (63,5°/o), historii Niemiec 4 (5,40/o), dzie
jom powszechnym 7 (9,50/o), a pozostalych 16 przeszlosci Polski (21,60/o).
Z danych tych niedwuznacznie wynika, ie problematyka regionalna
w tym nurcie badan dominowala. Warto i'l bliiej scharakteryzowac.
Przez cale 25-lecie nie by!a ona na pewno jednorodna. Prace powsta
wa!y w r6inych warunkach i inne stawialy sobie cele. W cwiercwieczu
tym wyr6znimy 3 okresy: I. 1949-1959, II. 1960-1964, III. 1965-1969.
Na problematykEl badan w pierwszym okresie wplywalo wiele czyn
nik6w. W odzyskanym po wojnie Wroclawiu zapotrzebowanie na wiedzEl
o .przeszlosci miasta i calej ziemi slqskiej by!o bardzo duze. Ludzie, kt6rzy przybyli tu z r6inych stron Polski, powr6cili z emigracji lub zostali
repatrio'(l'ani z teren6w przy!qczonych do ZSRR, pragnElli poznac zawi
!e koleje losu tej piastowskiej ziemi. To wlasnie zapotrzebowanie, ten
gl6d wiedzy o przeszlosci i r6wnoczesnie chElC aktywnego wlqczenia siEl
w proces zintegrowania dolnoslqskiego spo!eczenstwa, zwiqzania go z od
zyskanq ziemiq, sprawi!y, ie ksztaltujqcy siEl we Wroclawiu osrodek
nauk historycznych nastawi! siEl w duiej mierze na badanie dziej6w
ziemi slqskiej.
Bylo to zadanie tym pilniejsze, ie znajomosc przeszlosci tej dzielni
cy nie byla zbyt dobra. Uczeni polscy nie znali wielu materia16w zr6dlowych, gdyi dostElP do nich do 1945 r. by! utrudniony. Literaturze
niemieckiej zaufac nie bylo moina, gdyi jej tendencyjnosc, zwlaszcza
przy omawianiu stosunk6w narodowosciowych lub zwiqzk6w tej ziemi
z Polskq, byla powszechnie dostrzegana. Polskie zas badania mimo uczy-
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nionego post�pu znajdowaly si� w stadium zalqzkowym. Trzeba bylo za
czynac od podstaw, od prac analitycznych. s„ to · prawdy powszechnie
znane. Tak samo zresztq jak fakt, ze na wyborze problematyki pewien
wplyw wywrzec musialo odrndzanie rewizjonizmu w Niemczech zacho
dnich.
W pierwszym okresie og6lem obroniono 15 rozpraw doktorskich,
w tym z interesujqcego nas zakresu historii 10 (1 z etnografii, 1 z filo
zofii, 3 z pedagogiki). 0 dziejach S1„ska traktowalo 7 prac (i po jednej
z historii powszechnej, Niemiec i Polski). Z prac slqskoznawczych jedna
byla z historii politycznej, 4 z dziej6w spoleczno-gospodarczych i 2 z hi
storii kultury. Supremacja historii spoleczno-gospodarczej zaczyna si�
bardzo wyraznie zarysowywac. Jest to zjawisko dla tego okresu bar
dzo charakterystyczne, w wielu wypadkach niezalezne od woli · bada
czy i ich naukowych opiekun6w. Nier6wnomiernie w pracach S'l tez re
prezentowane poszczeg6lne epoki historyczne: starozytnosc - 1 praca,
iredniowiecze - 1, p6zny feudalizm - 3, okres kapitalizmu (do 1939 r.)
- 2 prace. Nie wydaje si� jednak, by bylo to wynikiem preferowania
np. okresu p6znego feudalizmu, lecz spowodowane zostalo rzeczywistym
zainteresowaniem badaczy. Jest rzeczq niezmiernie charakterystyczn'l, ze
wszystkie 7 prac napisali pracownicy Uniwersytetu. Wydaje si�, ze praca
badawcza w zakresie historii .Sl„ska byla w öwczesnych czasach sto
sunkowo trudna, wymagala odpowiedniego przygotowania i duzej dozy
wytrwalosci. Ludziom pracujqcym w szkole lub w innych instytucjach
na taki wysilek trudno si� bylo zdobyc.
Pierwsze obrony rozpraw doktorskich odbyly si� w 4 lata po inau
guracji pracy wroclawskiej wszechnicy (1949). Byly one przewaznie
plonem wysilku badawczego podj�tego juz na tym terenie i cz�sto przez
ludzi, kt6rzy w tej uczelni uzyskali dyplom ukonczenia studi6w (A. Ga
los). Bior„c to wszystko pod uwag� i pionierskie warunki, bylo to tempo
pracy bardzo duze.
W roku nast�pnym (1950) r6wniez przeprowadzono dyskusje nad
pracami doktorskimi. Szesc jednak kolejnych lat nie przynioslo ani jed
nej rozprawy. Byc moze jednq z przyczyn tego zjawiska byla zmiana
przepis6w obowiqzujljcych przy zdobywaniu stopni naukowych (zastq
pienie doktoratu kandydaturq nauk i ,podwyzszenie wymagan stawia
nych tym pracom). I wreszcie pod koniec omawianego okresu w 1959 r.
odbyly si� 3 nast�pne obrony prac doktorskich.
Nast�pne 5-lecie (1960-1964) przynioslo bardzo znaczny wzrost ilo
isci obronionych rozpraw doktorskich. Og6lem Radzie Wydzialu przed
stawiono 58 prac, w tym 30 z zakresu historii. W dalszym ci'lgu zja
wiskiem charakterystycznym jest supremacja problematyki sl„skiej (24
prace - 80 0/o). Wydaje si�, ze na taki profil badan, podobnie jak w po-
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przednim okresie, wplywalo zapotrzebowa.nie na gruntown11 wiedz� hi
storyczn11 o regionie, koniecznosi: odpierania twierdzen rozwijaj11cej si�
na eo raz wi�ksz11 skal� nacjonalistycznej historiografii niemieckiej oraz
stosunkowo latwy dost�p do materialöw zrödlowych. Choi: zaintereso
wanie histori11 polityczn11 wzrasta (dwukrotnie, z 14•/o do 290/o), utrzy
muje si� liczbowa przewaga prac z zakresu historii gospodarczej (13 zmniejsza si� jednak o 3°/o ich liczba w poröwnaniu z okresem poprze
dnim w stosunku do wszystkich prac). W tyle pozostaj11 tylko badania
nad dziejami kultury (4 prace - nawet pewne cofni�cie si� procento
we, z 260/o do 120/o w poröwnaniu z poprzednim okresem). Pewne zmia
ny obserwujemy w zainteresowaniach badaczy poszczegölnymi okresa
mi. Czasom sredniowiecza poswi�c.onych jest 5 prac, pöznemu feudaliz
mowi 5, okresowi kapitalizmu (do 1939 r.) - 11 i historii najnowszej 2 rozprawy. Powoli eo raz wi�cej historyköw skupia uwag� na czasach
bliiszych wspölczesnosci. Nowym tei zjawiskiem jest bardzo znaczny
wzrost prac napisanych przez ludzi nie zatrudnionych na Uniwersyte
cie. Na 58 prac obronionych na Wydziale 23 wyszly spod piöra badaczy
zatrudnionych w szkolnictwie, placöwkach naukowo-badawczych i in
nych instytucjach. W wypadku historyköw procent jest jeszcze wyiszy
(o 40/o - 13 prac na 30).
Ostatnie pi�ciolecie przeszlo pod znakiem tylko nieznacznego wzro
stu ilosci prac doktorskich (z 58 do 65). Nast11pi!o jednak pewne przesu
ni�cie. Po raz pierwszy mniej obron bylo na historii (32). Bardzo wy
rainie zmalalo tei zainteresowanie dziejami regionalnymi (19 prac z 800/o do 590/o). W problematyce prac doktorskich zaszly tei dosyi: istot
ne zmiany. Wzrosla ilosi: prac z dziejöw kultury (8), zmniejszyla si�
natomiast poswi�conych historii politycznej (4) i gospodarczej (7).
W dalszym ci11gu obserwujemy tei wzrost zainteresowania czasami no
wozytnymi. 0 czasach kapitalizmu (do 1939 r.) trakh,je 6 rozpraw,
o dziejach najnowszych _(1939-1965) 6, gdy o pöznym feudalizmie 3,
a o sredniowieczu 4 prace. Po raz pierwszy tei ilosi: prac napisanych
przez badaczy spoza Uniwersytetu byla wyisza od przedloionych przez
pracowniköw uczelni (22 na 43). Podobnie tei wygl11da sytuacja z pra
cami historyköw (8 na 24 - dane dotycz11 röwniei prac z zakresu hi
storii Polski i powszechnej).
Zainteresowanie problematyk11 sl11sk11 jest takie widoczne w rozpra
wach doktorskich na innych kierunkach Wydzialu Filozoficzno-Histo
rycznego. Najwi�ksze jest ono bez w11tpienia' na archeologii. W latach
1962-1969 odbylo si� na tym kierunku 10 obron, a z nich 9 poswi�co
nych bylo zagadnieniom sl11skim, a · nawet dolnosl11skim (osadnictwo,
grody obronne, kultura w röinych okresach).
Od samego pocz11tku fungowania uczelni wyksztalcil si� we Wrocla11 - Sob6tka. 1970. z. 2
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wiu silny zesp6l na pedagogice zajmujiicy si� historiii wychowania.
W przedstawianych rozprawach doktorskich znalazly si� r6wniez po
swi�cone dziejom szkolnictwa na Slqsku. Przykladowo wymienic mozna
prace: Kazimierza Strzalkowskiego Nyska srednia szko!a og6lnokszta!
cqca i jej rola w aktywizacji spolecznej srodowiska w okresie 1945-1964; Juliana Karczeskiego Szkolnictwo og6lnokszta!qce na Opolszczy
inie w latach 1945-1964 czy o wi�kszym znaczeniu dla praktyki R. Lu
kaszewicza Szkolnict_wo zawodowe w Legnicko-Glogowskim Okr�gu Mie
dziowym w aspekcie potrzeb gospodarczych tego regionu. Prac jednak
takich jest bardzo niewiele. Znacznie lepiej natomiast wyglqda pod tym
wzgl�dem sytuacja na historii sztuki. Zainteresowanie zabytkami sztuki
naszego regionu znajduje swoje odbicie w rozprawach doktorskich. Na
kierunku tym przedlozono 6 rozpraw poswi�conych sztuce sliiskiej, ze
wymienimy tylko przyk!adowo: Mieczyslawa Zlata Rzeibiarska i ma
larska dekoracja ratusza we Wroc!awiu, Leszka Itmana Drewniane bu
downictwo sakralne na Dolnym Slqsku czy Danuty Hanulanki P6ino,
gotyckie sklepienie na Slqsku (1450-1550).

Milczeniem nie mozna tez pominiic etnografii. Zainteresowanie Slii
_skiem bylo tu dosyc duze. Znajdowalo to sw6j wyraz w tematyce prac
doktorskich, ze wspomnimy tylko o pracach L. Dubiela, A. Dygacza
czy J. Pawlowskiej.
Przy omawianiu przewod6w habilitacyjnych natrafiamy na pewne
trudnosci. Wynikajii one w. duzej mierze z faktu, ie w pierwszym, wy
r6inionym przez nas okresie nastiipila zmiana przepis6w obowiiizujii
cych przy osiiiganiu stopni naukowych. Docen\ura l;>yla przyznawana
na podstawie oceny caloksztaltu dorobku naukowego przez Centralnii
Komisj� Kwalifikacyjnq. Do 1950 r. habilitowalo si� tylko 6 pracowni
k6w naukowych, w tym 3 historyk6w (Bronislaw Kocowski na Uniwer
sytecie Wroclawskim w r. 1949, Henryk Wereszycki w marcu 1948 r.
na Uniwersytecie Warszawskim - praca ta jednak ze wzgl�d6w poza
naukowych nie zosta!a w6wczas zatwierdzona, i Kazimierz Popiolek na
Uniwersytecie Jagielloi:tskim w Krakowie w 1948 r.). Do 1960 r. CKK
przyznala stopnie naukowe docenta 12 pracownikom, w tym 6 histo
rykom. Trudno jest w tym wypadku stwierdzic, ilu otrzymalo ten tytul
naukowy za prace traktujiice o dziejach Sliiska.
Pocziiwszy od 1960 r. na Wydziale odbyly si� 23 przewody habili
tacyjne, w tym 13 z zakresu historii. Problemy sliiskie poruszalo 9 prac
(1 z historii Polski, 2 z powszechnej i 1 z dziej6w Niemiec). Z tich in
teresujiicych nas prac 6 zajmowalo si� zagadnieniami spoleczno-gospo
darczymi, 2 m6wily o sprawach politycznych, a 1 o dziejach kultury.
Zn6w spotykamy si� z charakterystycznym zjawiskiem supremacji hi
storii gospodarczo-spolecznej. Maie nawet w wi�kszym stopniu, niz to
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obserwowalismy w pracach doktorskich. Z przedloionych prac dwie
traktowaly o czasach sredniowiecza, a pozosta!e siedem zajmowa!y si,:
okresem kapitalizmu (do ,1939 r.). Pewne zaniepokojenie budzic musi
brak prac z okresu p6inego feudaltzmu, najstarszych dziej6w ziemi slq
skiej, a przede wszystkim nie przekroczona przez historyk6w w tego
typu pracach granica 1918 r.
Wyciqganie wniosk6w z przeprowadzonej bardzo og6lnej analizy prac
doktorskich i habilitacyjnych jest rzeczq bardzo trudnq. Ograniczymy
si<: tylko do stwierdzen niewqtpliwych. Przedstawiane Radzie Wydzialu
prace doktorskie i habilitacyjne by!y cz<: sCi'l egzaminu nie tylko z doj
rza!osci naukowej, z opanowania warsztatu, to by! tei w wypadku prac
slqskoznawczych wk!ad w walk<: z zachodnioniemieckq propagandq re
wizjonistycznq, z oczernianiem naszej przeszlosci. W odr6inieniu jed
nak od- produkcji „naukowej" w Niemczech zachodnich prace, kt6re
u nas powstawaly, wolne byly od nacjonalistycznego zac.ietrzewienia
i staraly si� w spos6b moiliwie najbardziej obiektywny rozpatrywac
sporne problemy, ukazujqc rzeczywisty wklad jednej i drugiej grupy et
nicznej do skarbca kultury, nie rezygnujqc naturalni_e z prostowania
tendencijnych opracowan niemieckich. Prace te przyczynialy si� tei:
niewqtpliwie do przyspieszenia proces6w integracyjnych na Dolnym
Sl�sku. Dlatego wydaje si�, ie obserwowane w ostatnim pi<:cioleciu zja
wisko zmniejszania si� ilosci prac, zwlaszcza doktorskich, z zakresu
historii Slqska musi budzic pewne zaniepokojenie. Zainteresowanie hi
storif! regionaln'l wcale si<: w ostatnim okresie nie zmniejszy!o. Swiad
czy o tym post�pujqcy w poszczeg6!nych rejonach Dolnego S!qska roz
w6j stowarzyszen kulturalnych, kt6re domagajq si� rzetelnej wiedzy,
m. in. o przeszlosci swojej okolicy. R6wnoczesnie wydawnictwa wycho
dzqc teinu zapotrzebowaniu naprzeciw ch<:tnie widzialyby w swoich
planach wydawniczych monografie poszczeg6lnych region6w. Wydaje
si <:, ie w takiej sytuacji zainteresowanie doktorant6w historiq. regio
naln'l staje si<: pilnq potrzebq.
Na pewno zjawiskiem pozytywnym jest wzrost zainteresowania. hi
stori'l najnowszq. Nie powinno to jednak wplywac na zmniejszenie si�
tempa badan okres6w wczesniejszych.
ZESTAWIENIE PRZEWODOW HABILITACYJNYCH
Z ZAKRESU' HISTORII ODBYTYCH NA WYDZIALE FILOZOFICZNO-HI
STORYCZNYM
UNIWERSYTETU IM. BOLESl'.AWA BIERUTA WE WROCt.AWIU
Dr Bronislaw K o c o w s k i, Najazd Tatar6w na W�gry prz:ez Polski; w 1595

roku (X 1949),

Dr Roman Heck, Zarys stosunk6w osadniczo-demograficznych Slqska i Zycia
wsi Slqskiej XV-XVI w.
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Recenzenci: prof. dr S. Arnold, prof. dr S. Inglot, prof. dr J. Gierowski
(9 XI 1960).
Dr Bogdan P u c z y 11. s k i, ,,Cz�stochowianka". Gospodarka kapitalu francu
skiego oraz hitlerowskiego zarzqdu powierniczego w latach 1900-1944.
Recenzenci: prof. dr K. Popiolek, prof. dr W. Kula, prof. dr J. Zawadzki
(5 XII 1962).
Dr J6zef L e s z c z y il s k i,
Stany G6rnych l..u.iyc w latach 1635-1697.
Recenzenci: prof. dr K. Piwarski, prof. dr K. Orzechowski, prof. dr S. Herbst
(23 X 1963).
-Dr Marian W e i n e r t, Stan higieny i wychowania fizycznego w Gaiicji w la
tach 1870-1900 i pr6by jego poprawy.
Recenzenci: prof. dr J. Konopnicki, pro!. dr R. Wroczyiiski, prof. dr S. Inglot
(29 IV 1964).
Dr Tadeusz K o t u 1 a, Zgromadzenie prowincjonalne w rzymskiej Afryce
w epoce p6Znego cesarstwa.
Recenzenci: pro!. dr J. Wolski, prof. dr J. BieZuriska, doc. dr E. Konik (16 XII
1964).
Dr Marian Or z e c h o w s k i, Narodowa demokracja na G6rnym Slqsku (da
1918 r.).
Recenzenci: prof. dr T. CieSlak, prof. dr J. Pajewski, prof. dr H. Zielillski
(16 XII 1964).
Dr Stanislaw M i c h a 1 k i e w i c z, G6rnictwo w�glowe i poloZenie zal6g ko
palnianych µ, Zagl�biu Wdlbrzysko-Noworudzkim w pierwszej polowie XIX w.
Recenzenci: prof. dr J. Pazdur, prof. dr K. P9piolek, prof.. dr S. lnglot (23 VI
1965).
Dr Waclaw K o r t a, Sredniowieczna annahstyka §lqska.
Recenzenci: prof. dr K. Maleczyr'lski, prof. dr A. Gieysztor, prof. dr G. Labuda
(18 V 1966).
Dr Andrzej S t a s i a k, Przemiany stosunk6w mieszkaniowych w Zagl�biu
Slqsko-Dqbrowskim na tie uprzemyslowienia (1870-1960).
Recenzenci: pro!. dr K. Popiolek, prof. dr M. Kaczorowski, pro!. dr. S. Inglot
(14 XII 1966).
:pr Zbigniew K w a S n y, Hutnictwo Zelaza na G6rnym Slqsku w I pol. XIX w.
Recenzenci: prof. dr I. Pietrzak-Pawlowska: prof. dr S. Hoszowski, prof. dr
M. Haisig (8 V 1968).
Dr M-ichal K o m a s z y Il s k i, StoSunki handlowe mi�dzy Francjq a Rzecz
pospolitq za panowania Ludwika XIV.
Recenzenci: prof. dr S. Hoszowski, prof. dr J. Gierowski, prof. dr S. Inglot
(8 V 1968).
Dr Wojciech W r z e s i il s k i, Polski ruch narodowy w Niemczech w latach
1922-1939.

Recenzenci: prof. dr H. Zieliriski, iprof. dr T. CieSlak, prof. dr B. Le.Snodorski
(18 VI 1969).
Dr Julian J a n c z a k, Okr�gi rolnicze Polski zachodniej i p6lnocnej w pierw
szej polowie XIX w.
Recenzenci: prof. dr S. Inglot, pro!. dr S. Golachowski, pro!. dr T. Ladog6rski,
pro!. dr B. Baranowski (4 VI 1969).
Dr Mieczyslaw P a t e r, Ruch polski na G6rnym Slqsku w Latach 1879-1893.
Recenzenci: prof. dr W. Jak6bczyk, prof. dr H. Wereszycki, prof. dr A. Galos
(26 XI 1969).
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ZESTAWIENIE DOKTORATÖW
Z ZAKRESU H!STORII, ARCHEOLOGII, ETNOGRAFII, H!STORII
WYCHOW ANJA I HISTORII SZTUKI
OBRONIONYCH NA WYDZIALE FILOZOF!CZNO-HISTORYCZNYM
UN!WERSYTETU IM. BOLESLAWA BIERUTA WE WROCLAWIU
1 9 4 9

Apolonia G l o w a c k a, Studenci i absolwenci Wydzialu Rolniczo-LeSnego
Uniwersytetu Poznaitskiego w latach 1919-1947.
Recenzen·ci: prof. dr S. Tync, prof. dr W. Czaplinski (1 iv).
Jadwiga L a c i k - P e·1 c z y n a, Zwiqlki kulturalne Slqska z Palskq w latach
1740--1795.

Recenzenci: prof. dr K. Maleczyilski, prof. dr B. Olszewicz, prof. dr W. Cza 

pliilski (28 VI).

Adam G a 1 o s, Spoleczeiistwo niemieckie wobec ustaw ant·ypolskich (1894-

1909).

Recenzenci: prof. dr W. Czaplillski, prof. dr H. Wereszycki (28 XI).
Stefan P a r n i c k i - P ud el k o, Udzial czynnik6w urbanistycznych w powsta
niu i rozwoju greckiej agory.
Recenzenci: prof. dr W. Podlacha, prof. dr E. Bu'1anda (30 XI).
1 9 5 0
Henryk Z i e 1 i ll s k i, Warunki rozwoju i przejawy polskiej SwiadomoSci na
rodowej na Opolszczyinie w latach 1918-1939.
Recenzenci: prof. dr K. Maleczyllski, prof. dr B. Olszewicz, prof. dr H. Were
szycki (6 XII).
Eugeniusz K o n i k, Wplyw cywilizacji rzymskiej na kultur� Slqska w pierw
szych wiekach naszej ery .
Recenzenci: prof. dr K. Majewski, prof. dr B. Bielillski, prof. dr E. Bulanda
(23 XII).
1 9 5 7

Jarema M a c i s z e w s k i, Wojna domowa w Polsee (1606-1609), cz. 1.
Promotor: prof. dr W. CzapliJlski.
Recenzenci: prof. dr J. WoliJlski, prof. dr K. Piwarski (13 III).
Roman H e c k, Studia nad polo.ieniem ludno.Sci wiejskiej na Stqsku w XVI w.
Promotor: prof. dr K. Maleczyllski.
Recenzenci: prof. dr S. Inglot, prof. dr B. Baranowski (24 VI).
1 9 5 g
Adam G I a p a, Str6j mü:dzyrzecko-babimojski (lubuski).
Promotor: prof. dr J. Gajeik.
Recenzenci: prof. dr K. Zawistowicz, doc. dr A. Nasz (20 V).
Stanislaw M i c h a 1 k i e w i c z, Stosunki spoleczno-gospodarcze w dobrach.
Hochberg6w w 11 pol. XVIII w.
Promotor: prof. dr K. Maleczyilski.
Recenzenci: prof. dr B. Baranowski, prof. dr J. Deresiewicz, prof. dr W. Ru
siilski (20 V).
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Zofia S t a s z c z a k, Budownictwo chlopskie na obszarze wojew6dztwa lubel-

skiego w XIX i XX w.
Promotor: prof. dr J. Gajek.
Recenzenci: prof. dr J. Czekanowski, prof. dr K. Zawistowicz (3 VI).
Jözef L es z c z y fJ. s k i, Ruchy chlopskie na Pog6rzu Sudeckim w II polowie

XVII w.

Promotor: prof. dr J6zef Gierowski.
Recenzenci: prof. dr K. Piwarski, prof. dr W. Czapliilski (11 XI 1959).
Marian W o I a fl s k i, Handel Slqska z Rzeczqpospolitq w XVII w.
Promotor: prof. dr S. Inglot.
Recenzenci: prof. dr S. Herbst, prof. dr S. Hoszowski (15 XII).

1 9 6 0
Kazimiera M a l e c z y 11. s k a, Dzieje starego papiernictwa Slqskiego.
Promotor: prof. dr S. Inglot.
Recenzenci: prof. dr S. Hoszowski, prof. dr J. Gierowski (13 I).
Franciszek B i a l y, G6rn0Slqski Zwiqzek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych
(1854-1914).

Promotor: prof. dr K. Popiolek.
Recenzenci: prof. dr W. StyS, doc. dr A. Galos, doc. dr I. Pietrzak-Pawlowska

(24 II).

Tadeusz K o t u 1 a, U ZT6del afrykaiiskiego separatyzmu w II w.n.e.
Promotor: prof. dr J. Wolski.
Recenzenci: prof. dr J. BieZuii.ska, doc. dr E. Konik (24 II).
Marian O r z e c h o w s k i, Studio z dziej6w ludnoSci autochtonicznej na Dol

nym Slqsku w latach 1945-1949.

Promotor: prof. dr K. Popiolek.
Recenzenci: prof. dr K. Piwarski, doc. dr H. Zielifiski, doc. dr S. Golachowski

(24 II).

Mieczyslaw Z 1 a t, Rzeibiarska i malarska dekoracia ratusza we Wroclawiu.
Promotor: prof. dr M. Morelowski.
Recenzenci: prof. dr T. Dobrowolski, prof. dr J. Gierowski (27 IV).
Krzysztof K w a S n i e w s k i, Paleniska i piece w polskim budownictwie ludowym. Studium na podstawie material6w etnograficznych 1860-1960.
Promotor: prof. dr J. Gajek.
Recenzenci: prof. dr R. Reinfuss, prof. dr J. Czekanowski (29 VI).
Zbigniew K w a·s n y, Rozw6j przemysl6w nierolniczych w majqtkach Schaffgotsch6w w latach 1750-1850.

Promotor: prof. dr S. lnglot.
Recenzenci: prof. dr J. Deresiewicz, prof. dr J. Gierowski (29 VI).
Wladyslaw P y r e k, Rozw6j rzemiosla miasta Wroclawia w XVIII w. (1740-

1811).

Promotor: prof. dr S. Inglot.
Recenzenci: prof. dr J. Deresiewicz, doc. dr M. Haisig (3 XI).
Franciszek M i n c e r, Polska a Prusy KsiqZf?ce (1601-1611).
Promotor: prof. dr W. Czapliflski.
Recenzenci: prof. dr K. G6rski, prof. dr J. Gierowski (10 X:1).
Mieczyslaw P a t e r, Katolicki ruch polityczny na Slqsku (1848--1811).
Promotor: prof. dr K. Popiolek.
Recenzenci: prof. dr H. Wereszycki, doc. dr A. Galos (24 XI).
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I

Boleslaw G a r y g a, Radlo i socha jako narz�dzie produkcji w rolnictwie na
ziemiach potskich w XIX i XX w.
Promotor: prof. dr J. Gajek.
Recenzenci: prof. dr K. Zawistowicz, prof. dr R. Reinfuss, prof. dr S. Jnglot

(7 XII).

Waclaw K o r t a, Rozw6j wielkiej wlasnoSci feudalnej na Slqsku do 1266 r.
Promotor: prof. dr K. Maleczyflski.
Recenzenci: prof. dr G. Labuda, prof. dr S. Inglot (21 XII).
Andrzej S t a s i a k, Zarys rozwoju spoleczno-gospodarczego m. Kr6lewska Hu

ta ze szczeg6lnym uwzgl�dnieniem stosunk6w mieszkaniowych w latach 1869-1914.

Promotor: prot': dr S. Inglot.
Recenzenci: prof. dr K. Popiolek, prof. dr M. Kaczorowski (21 XII).
1 9 6 1
Tadeusz R u d k o w s k i, Mecenat artystyczny Fryderyka II i Je;zego II Pia

st6w brzesko-legnickich.

Promotor: prof. dr M. Morelowski.
Recenzenci: prof. dr Z. Hornung, prof. dr T. Dobrowolski, prof. dr S. Lorentz
(22 III).
Kazimierz Pie t k i e w i c z, Kuitura materialna totw·y.
Promotor: prof. dr J. Gajek.
Recenzenci: prof. dr J. Burszta, prof. dr R. Reinfuss, doc. dr A. Nasz (19 IV).
J6zef S z w a g r z y k, Walka elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma

ze stanami Prus Ksiqiqcych w latach 1657-1663 na tle stosunk6w spoleczno-gospo
darczych.

Promotor: prof. dr W. Czapliilski.
Recenzenci: prof. dr J. Gierowski, prof. dr J. Woliilski, prof. dr A. Vetulani
(24 V).
Jadwiga P a w l o w s k a, DolnoSlqska wieS Pracze.
Promotor: cto·c. dr A. Nasz.
Recenzenci: prof. dr J. Burszta, prof. dr J. Golachowski (29 XI).
Edward T r z y n a, Stosunki spoleczno-gospodarcze ludnoSci wiejskiej w kr6lewszczyznach wojew6dztwa krakowskiego w XVII w.
Promotor: prof. dr S. Inglot.
Recenzenci: prof. dr W. Czapliflski, prof. dr B. Baranowski (29 XI).
1 9 6 2
Barbara C z e r s k a, Slqsk w okresie lateiiskim.
Promotor: prof. dr W. Holubowicz.
Recenzenci: .prof. dr w.� Antoniewicz, doc. dr A. Gard.awski (27 VI).
Adolf D y g a c z, PieSni g6rnicze (Studia i materialy).
Promotor: Ooc. dr A. Nasz.
Recenzenci: prof. dr R. Reinfuss, prof. dr J. Burszta, prof. dr J. Krzyianowska
(27 VI).
Ewa Maria J a b l o fl s k a - De p t u l a, Dzielo dydaktyczno�pedagogiczne Mar
celiny Darowskiej na tle rozwoju szkoln'ictwa ieil.skiego w Galicji (1854-1911).

Promotor: doc. dr M. Chamc6wna.
Recenzenci: prof. dr J. Hulewicz, doc. dr A. Galos (24 X).
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- - - - - - - - - - - ---- - - - ---1 9 6 5

Zofia W a r d � s k a, Poglqdy na wychowanie fizyczne w potskiej hteraturze
pedagagicznej akresu Odrodzenia.
Promotor: do·c. dr M. Chamcöwna.
Recenzenci: prof. dr L. Hajdukiewicz, prof. dr S. Truchim (13 1).
• Ludwik Du b i e 1, Bartnictwa i pszczelarstwa na G6rnym Slqsku od XVIII
do XX w.
Promotor: doc. dr A. Nasz.
Recenzenci: prof. dr J. Burszta, prof. dr R. Reinfuss (20 I).
Aleksander K a n i a, Studia uniwersyteckie czlonk6w Towarzystwa Literacko-Slowiaitskiego we Wroclawiu w latach 1836-1886.
Promotor: prof. dr T. Modelski.
Recenzenci: doc. dr M. Chamc6wna, prof. dr H. Barycz {10 III).
Julian B a rt. o s z, Rola Niemieckiej Partii Centrowej w latach 1930-1933.
Promotor: prof. dr H. Zielillski.
Recenzenci: pro!. dr F. Ryszka, doc. dr A. Galos (23 VI).
Kazimierz Sa r n a, Powstanie miasta Katowic na Ue industrializac;i Slqska.
Promotor: prof. dr K. Popiolek.
Recenzenci: prof. dr S. Inglot, doc. dr J. Zi6lkowski (29 VI).
Henryk T o m i c z e k, Ruch sp6tdzielczy w powiecie rybnickim do 1939 r.
Promotor: prof. dr S. Inglot.
Recenzenci: prof. dr K. Popiolek, doc. dr J. Popkiewicz (29 VI).
Kazimierz S t r z a l k o w s 'k i, Nyska Srednia szkoia og6lnoks2talcqca i jej rola
w aktywizacji spolecznej Srodowiska w okresie 1945-1964.
Promotor: doc. dr M. Chamc6wna.
Recenzenci: prof.· dr J. ,Madeja, doc. dr S. Kaczmarek (29 V•I).
Barbara B a z i e 1 i c h, Geneza i rozw6j haftu krzyZykowego w polskiej kul
turze ludowej na tte Slowia1iszczyzny.
Promotor: prof. dr J. Gajek.
Recenzenci: prof. dr R. Reinfuss, doc. dr A. Godlewski, prof. dr J. LigE:za
(30 V,I).
Leszek Stanislaw S t y S, Rola Wojska Polskiego w zasiedleniu i zagospodarowaniu Dolnego Stqska w latach 1945-1948.
Promotor: prof. dr H. Zieliilski.
Recenzenci: 1prof. dr S. Jnglot, doc. dr M. Turlejska (1 VII).
Leonard S z y m a n o w s k i, Rozw6j higieny i wychowania fizycznego w szkofoch Kr61estwa Polskiego w latach 1864-1914. _
Promotor: doc. dr M. Chamc6wna.
Recenzenci: prof. dr ·s. Truchim, ,prof. dr R. Wroczyilski (1 V!II).
Stanislaw Z y g a, PolSkie banki Zudowe na G6rnym Slqsku w latach 1895-1939.
Promotor: prof. dr S. Inglot.
Recenzenci: prof. dr K. Popiolek, doc. dr W. Dlugoborski (1 VI'I).
1 9 6 6
Bronislaw P a s i e r b, Wysiedlanie ludnoSci niemieckiej z Dolnego Slqska w la
tach 1945-1947.
Promotor: doc. dr M. Orzechowski.
Recenzenci: prof. dr H. Zieliil.ski, doc. dr R. Wapiilski (2 III).
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Bronislaw T u r o n, Kopiarze biskupstw polskich w XV w.
Promotor: prof. dr K. Maleczyftski.
Recenzenci: prof. dr S. Mikucki, doc. dr B. Kürbis, prof. dr M. Haisig (2 III).
Janusz B y I ins k i, Sejm 1611 r.
Promotor: prof. dr W. Cza.pliilski.
Recenzenci: pro!. dr J. Gierowski, doc dr J. Leszczyilski (15 VI).
Danuta H a n u I a n k a, P6inogotyckie sklepienie na Slqsku (1450-1550).
Promotor: doc. dr J. Orosz.
Recenzenci: prof. dr J. Gierowski, "doc. dr J. Leszczyilski (15 VI}.
Henryka W e s o l o w s k a, !rflynarstwo wiejskie Opolszczyzny od XVIII do

xxw.

Promotor: doc. dr A. Nasz.
Recenzenci: prof. dr R. Reinfuss, prof. dr J. Burszta (21 IX).
Stanislaw P a z d a, Plemiona kultury przeworskiej w okresie wplyw6w rzymskich na Dolnym Slqsku.
Promotor: prof. dr H. Holubowicz.
Recenzenci: prof. dr S. Nosek, prof. dr K. Zurowski (9 XI).
Czeslaw R a j c a, Gospodarstwo wiejskie w kLuczu Zwierzynieckim ordynacji
Zamoyskich w latach 1846-1864.
Promotor: prof. dr S. Inglot.
Recenzenci: prof. dr J. Willaume, prof. dr H. Brodowski, prof. dr M. Haisig
(30 XI).
Krystyn M a t w i j o w s k i, Formy rekreacji w p6inofeudalnym Wroclawiu
(1618-1741).
Promotor: prof. dr J. Gierowski.
Recenzenci: prof. dr W. Czapliri.ski, prof. dr S. Herbst (14 XII).

1 9 6 7
Zofia Do w g i r d, Formy gry w palanta na obszarze Polski.
Promotor: prof. dr J. Gajek.
Recenzenci: prof. dr J. Burszta, prof. dr R. Wroczyfiski (8 III).
Janusz B oh d a n o w i c z, R6ine formy przechowywania zboia wyml6conego
w oospodarstwie chlopskim na terenie Polski w II polowie XIX i XX w.
Promotor: prof. dr J. Gajek.
Recenzenci: prof. dr J. Klimaszewski, prof. dr A. Kutrzeba (26 IV).
Jerzy L o d o w s k i, Grody wczesnoSredniowieczne (VI-XII w.) Slqska Srodkowego na tte osadnictwa.
Promotor: p l:of. dr H. Holubowicz.
Recenzenci: prof. dr W. Antoniewicz, prof. dr K. Maleczyii.ski (7 VI).
Barbara L e s z c z y 11 s k a, Studia nad Ludolfem z Zagania.
Promotor: prof. dr E. Maleczyri.ska.
Recenzenci: prof. dr I. ZarE:bski, doc. dr R. Heck (21 VI).
A. La d o m i r s k i, LudnoSC Dacji a Rzym w II i na poczqtku III w.n.e.
Promotor: prof. dr E. Konik.
Recenzenci: 1prof. dr J. Wolski, prof. dr R. Kamienik, doc. dr T. Kotula (21 VI).
Marian A r s z y 11 s k i, P6Zn0Sredniowieczn11 warsztat budowlany na przykladzie Prus w oparciu o material ir6dlowy z przelomu XV i XVI w.
Promotor: prof. dr Z. Swiechowski.
Recenzenci: prof. dr K. G6rski, prof. dr B. Gerquin (8 XI).
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lrena C z a c h o r o w s k a, Ze studi6w nad kwestiq kobiecq w wiekach ired
nich - klaryski Slqskie.
Promotor: prof. dr E. Maleczyflska.
Recenzenci: pro!. dr A. Gieysztor, doc. dr W. Korta (22 XI).
1 9 6 8
Stanislaw P a j c\ c z k o w s k i, Sp6ldzielczoSC spoZywc6w na G6rnym Slqsku
w iatach 1869-"1939.
Promotor: prof. dr S. Inglot.
Recenzenci: doc. dr S. Michalkiewicz, doc. dr K. Jonca (24 IV).
Grzegorz Do m a 11 s k i, Zagadnienie tzw. kultury burgundzkiej.
Promotor: prof. dr H. Holubowicz.
Recenzenci: prof. dr K. Zurowski, doc. dr T. Kotula (22 V).
Franciszek S z a f r a tl s k i, Ludwik II brzesko-legnicki jako typ p6.inego feudala §lqskiego.
Promotor: pro!. dr E. Maleczyiiska.
Recenzenci: doc. dr J. Garbacik, doc. dr R. Heck (5 VI).
Stanislaw Dij b r o w s k i, Koncepcja granic pawojennych Polski w programach i dziaia'lnoSci polskiego ruchu ludowego w latach 1939-1945.
Promotor: doc. dr M. OrzechQwski.
Recenzenci: prof. dr H. ZieHl1ski, doc. dr J. Borkowski (28 VI).
Wladyslaw M i s i a k, DzialalnoSC kulturalna na Dolnym Slqsku w Zatach
1945-i949.
Promotor: prof. dr A. Galos.
Recenzencf: prof. dr W. Markiewicz, doc. dr M. Orzechowski (27 XI).
Kazimierz B ob o w s k i, Formularz uroczystych bull papieskich z lat 11431154.

Promotor: prof. dr K. Maleczyllski.
Recenzenci: pro!. dr A. Gieysztor, prof. dr M. Haisig (18 XII).
1 9 6 9
Boguslaw G i e r l a c h, Wytwory rzemiosla kowalskiego w Swietle ZT6del ma-

teria!nych Xl1I-XV111 w.

Promotor: prof. dr M. Haisig.
Recenzenci: prof. dr H. Holubowicz, prof. dr A. Wolff (15 I).
Marian K a n i o r, Gospodarka folwarczna w dobrach pomorskich biskupstwa
wloclawskiego w II pol. XVII WJ
Promotor: prof. dr S. Hoszowski.
Recenzenci: prof. dr S. Inglot, prof. dr L. Zytkowicz (15 1).
Julian K a r c z e w s k i, Rozw6j Sredniego szkolnictwa og6lnoksztalcqcego na
Opolszczy.inie w Zatach 1945-1965.
Prömotor: doc. dr M. Chamc6wna.
Recenzenci: prof. dr J. Madeja, doc. dr S. Kaczmarek (26 III).
Ryszard M a j e ws k i, Wyprawa moldawska hetmana 26lkiewskiego 1620 r.
Promotor: prof. dr W. Czaplillski.
Recenzenci: doc. dr J. Leszczyllski, doc. dr J. Wimmer (16 IV).
Tadeusz B i e d a, DzialalnoSC kas Stefczyka na terenie dzisiejszego wojew6dz
twa warszawskiego w latach 1918-1939.
Promotor: prof. dr S. Inglot.
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Recenzenci: pro!. dr J. Buszko, doc. dr J. Majewski (16 IV).
Arnold G o l d s z t e j n, LudnoSC Zydawska na Dolnym Slqsku w latach 1945-

1948.

Promotor: doc. dr M. Orzechowski.
Recenzenci: doc. dr S. Michalkiewicz, doc. dr K. Fiedor (4 IV).
Ryszard Lu k a s z e w i c z, Szkolnirtwo zawodowe w Legnicko-Glogowskim
Okr(gu Miedziowym w aspekcie potrzeb gospodarczych tego regianu.
Promotor: doc. dr M. Chamc6wna.
Recenzenci: pro!. dr B. Suchodolski, doc. dr L. Leja (21 V).
Adolf J u z w e n k o, Polityka Polski wobec „Bialej Rosji" (od listopada 1918
da stycznia 1920).
Promotor: prof. dr H. Zieliöski.
Recenzenci: prof. dr T. Ji;:druszczak, doc. dr R. Wapillski (11 VI).
Jan Dr ab i n a, Walka kaznodziej6w wroclawskich z Jerzym z Podiebradu
w latach 1453-1471.
Promotor: prof. dr R. Heck.
Recenzenci: prof. dr E. Maleczy6ska, doc. dr K. Pieradzka (11 Vl).
Krystyna M c\ c z e w s k a - P i 1 c h, Tympanon fundacyjny z Olbina na tle przedstawieii o charakterze danacyjnym.
Promotor: prof. dr Z. Swiechowski.
Recenzenci: prof. dr M. Haisig, prof. dr K. Estreicher (14 VI).
Czeslaw S z c z e p a 11 c z y k, Rolnicza Sp6ldzie!nia Zaopatrzenia i Zbytu wojew6dztwa kieleckiego w latach 1945-1965.
Promotor: prof. dr S. Inglot.
Recenzenci: doc. dr J. MajeW'Ski, doc. dr K. Boczar (25 VI).
Stefania O c h m a n n, Sejmy roku 1615 i 1616.
Promotor: prof. d'r W. Czaplillski.
Recenzenci: doc. dr J. Maciszewski, doc. dr J. Leszczyliski (25 VI).
Helena K a l u c k a, Dwa wieki dzialalnoSCi fundacji Piast6w .Swidnickich
klasztor w Krzeszowie.
Promotor: prof. dr E. Maleczy6ska.
Recenzenci: prof. dr A. Gieysztor, doc. dr W. Korta (5 XI).
Janina P a s l a w s k a, K0Sci6l Sw. Krzysztafa we Wrodawiu jaka polski koSci6l cechowy w dobie feudalnej.
Promotor: prof. dr E. Maleczy6ska.
Recenzenci: prof. dr J. GieroW'Ski, prof. dr R. Heck (5 XI).
Krystyna $w i e r c z y 6 s k a, Obrz�dy inicjacyjne w kulturze lud6w Afryki
poludniowe; i zadiodniej.
Promotor: prof. dr J. Gajek.
Recenzenci: doc. dr T. Wr6blewski. doc. dr Z. Sokolewicz (18 XI).
Henryk Do m i n i c z a k, Praces zasiedlania wojew6dztwa zielanog6rskiego
w !atach 1945-1950.
Promotor: doc. dr J. Demel.
Recenzenci: prof. dr J. Wijsicki,' doc. dr M. Orzechowski (10 XII).
Marian K o w als k i, Pieniqdz papierowy Banku Polskiego w Kr6lestwte Pol
skim.
Promotor: prof. dr S. Arnold.
Recenzenci: prof. dr M. Haisig, prof. dr A. Zakowski (14 I 1970).
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DOKTORARBEITEN UND HABILITATIONSSCHRIFTEN AUS DEM BEREICH
DER GESCHICHTE SCHLESIENS, DIE AN DER PHIL.-HISTORISCHEN FA
KUTÄT DER BOLESt.AW- BIERUT- UNIVERSITÄT IN WROCt.AW VERTEIDIGT WORDEN SIND.
Der Verfasser analysiert die Doktorarbeiten und Habilitationsschriften unter
Berücksichtigung der Chronologie (Altertum, Mittelalter, Neuzeit und die jüngste
Gegenwart), des vertretenen wissenschaftlichen Gebietes (Politik, Wirtschaft, Ge
sellschafts- und Kulturgeschichte) und des Geschichtsbereichs (Weltgeschichte, Ge
schichte Polens, Regionalgeschichte). Er weist darauf hin, dass die Anzahl der
Abhandlungen zur Geschichte der Gegenwart letztens zunimmt. Deutlich ist auch
die Suprematie der Wirtschaftsgeschichte, obwohl die Anzahl der Studien über
politische und Kulturgeschichte zu wachsen beginnt. Die Anzahl der Arbeiten über
die Geschichte Schlesiens dagegen nimmt in den letzten Jahren ab. Der kurzen
Analyse wurde ein Verzeichnis aller Doktorarbeiten und Habilitationsschriften aus
dem Bereich der Geschichte, Archäologie, Ethnographie, Kunstgeschichte und Päda
gogik hinzugefügt.

